Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų
lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos
aprašo
3 priedas
PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Projekto poreikio
pagrindimas

Projekto tikslas

V2
Vytauto Didžiojo universitetas
Nuo 2022/02/17 iki 2022/05/31
"V2" Lietuvos universiteto 100-metį bei Lietuvos universitetų metus švenčiančiam universitetui - naujos tradicijos startas,
kuriuo siekiama sudaryti sąlygas pasirodyti Menų centro kolektyvams ir talentingiems universitete studijuojantiems
studentams, telkiant universiteto bendruomenę, siekiant įvertinti jame vykdytas veiklas, dešimtyje nominacijų, tokių kaip:
„Metų studentiška organizacija“; „Metų įvykis ar inovacija“; „Metų paskaita“; „Metų savanoris“; „Metų užsienis“; „Metų
humoro jausmas“; „Metų dėstytojas“; „Metų oratorius“; „Metų pora“; „Metų debiutas“, „Metų stilingiausias“.
Projekto metu siekiama sudaryti įtraukias sąlygas studentiškų VDU Menų centro kolektyvų pasirodymams, kurių
universitete po Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio bei Lietuvos Edukologijos universitetų susijungimo veikia ne
vienas, pademonstruoti save, taip prisistatant universitetui, jo bendruomenei nes kitos panašaus pobūdžio platformos
pasirodyti jie – neturi. Taip pat viešos atrankos būdu į projektą bus įtraukti ir talentingi universiteto studentai, jų grupės,
kurie jo metu galės viešai parodyti savo talentus.
Projekte siekiama visus jos dalyvius paskatinti toliau kartu veikti bei pasibaigus pagrindiniams projektui renginiui, visi jo
dalyviai ir žiūrovai pakviesti į "V2 dūzges", kurių metu universiteto bendruomenė bus dar labiau įtraukta bendraujant
neformaliai.
Suteikti galimybę universiteto Meno centro studentų kolektyvams bei talentingiems universitete studijuojantiems
studentams viešai pasirodyti, tokiu būdu suburiant universiteto bendruomenę.
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Projekto dalyviai, dalyvių
skaičius

Studentai (iki 200 asmenų), kurie dalyvauja Meno centro kolektyvų veiklose, taip pat yra talentingi studentai, kurie savo

Projekto veiklos

Universiteto bendruomenės šventė, kurios metu yra sudaroma galimybė Meno centro studentų kolektyvams bei

talentus nebijo viešai parodyti.
talentingiems universitete studijuojantiems studentams viešai pasirodyti bei įteikti apdovanojimus atskiriems universiteto
bendruomenės nariams už pasiekimus ir veiklą. Po pagrindinės projekto veiklos bus sudaryta galimybė universiteto
studentams, dalyvaujantiems projekte, ir žiūrovams socializuotis kartu, koncerte, kaip padėkoje už dalyvavimą projekte.

Laukiami projekto
įgyvendinimo rezultatai

Studentiški Meno centro kolektyvai bei talentingiausi universiteto studentai pasirodys renginyje skirtame jiems ir
universiteto bendruomenei, tokiu būdu parodydami savo veiklą, jos rezultatus. Neformaliai bendraudami ir
bendradarbiaudami su žiūrovais, likusia universiteto bendruomene, užmegs ryšius ir kontaktus bei pakvies dalyvauti savo
veikloje, toks būdas turėtų padidėti studentų lankančių Meno centro kolektyvų veiklas skaičių, o jų pasirodymai galės
džiuginti kitų universitete padalinių rengiamas šventes, vakarones ir pan. Talentingus studentus, kurie nėra aktyvūs –
padrąsins įsilieti į universiteto bendruomenę, viešiau demonstruojant savo turimus talentus ir gabumus.

Projekto partnerių
pavadinimai
Rektorius
Vadovas ar jo įgaliotas asmuo

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

Juozas Augutis
(vardas, pavardė)

_______
(parašas)

